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Usnesení z 69. jednání  
Rady města Horažďovice 

konaného dne 04.10.2021 
  

 

Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.  

 

Projednané body: 

 

1. Kontrola plnění usnesení ze dne 20.09.2021        (21/R69/1) 

2. ZTV Loreta – schválení poddodavatelů       (21/R69/2) 

3. I/22 Horažďovice – průtah – dodatek ke smlouvě    (21/R69/3) 

4. Směna pozemků Babín –        (21/R69/4) 

5. ČOV Babín – směna pozemků -       (21/R69/5) 

6. ČOV Komušín – záměr směny pozemků       (21/R69/6) 

7. Revitalizace - Lipky - ukončení smlouvy – Bíza    (21/R69/7) 

8. Věcné břemeno ČEZ – HD, KT, pč. 1485/17 – NN      (21/R69/8) 

9. Odprodej části pozemku p.č. 1153/4 v k.ú HD –   (21/R69/9)  

10. Pronájem bytu –         (21/R69/10) 

11. Pronájem bytu DPS –      (21/R69/11) 

12. Ukončení nájmu bytu dohodou DPS –      (21/R69/12) 

13. Jmenování člena školské rady       (21/R69/13) 

14. OZV – systém odpadového hospodářství       (21/R69/14) 

15. ASEKOL – dodatek č. 2 - zajištění zpětného odběru elektrozařízení  (21/R69/15) 

16. Plán zimní údržby – TS          (21/R69/16) 

17. Aquapark – smlouva na využití bazénu – Ski klub Strakonice  (21/R69/17) 

18. Aquapark – smlouva na využití bazénu – TJ Fezko      (21/R69/18)  

19. Termíny jednání RM a ZM       (21/R68/19) 

 

Rada města Horažďovice:  
 

1. schválení zápisu a usnesení (21/R69/1) 

schvaluje zápis a plnění usnesení z 68. jednání RM konaného dne 20.09.2021  

 

2. ZTV Loreta – schválení poddodavatelů (21/R69/2)  

a) v záležitosti stavby „Základní technická vybavenost Loreta“ bere na vědomí žádost 
společnosti LS stavby s.r.o., Palackého 764, Nýrsko, IČO: 64834042, dodavatele stavebních 
prací, o schválení nových poddodavatelů pro stavbu „Základní technická vybavenost Loreta“ 

b) schvaluje nové poddodavatele: 
 společnost Šafanda stavby s.r.o,, Chanovice 69, IČO: 26368684 pro provedení zemních 

prací kanalizace a vodovodu. Montáž kanalizace a vodovodu bez dodání materiálu. 

 Bc. Michal Šedivý, Podbranská 1114, Horažďovice, IČO: 68775113 pro provedení  
zeměměřičských prací: 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  



 2 

 

3. I/22 Horažďovice – průtah – dodatek ke smlouvě (21/R69/3)  

schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „I/22 Horažďovice - průtah“ 
uzavřené se společnostmi Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4, ZNAKON, 
a.s., Sousedovice 44, Strakonice, PORR a.s., Dubečská 3238/36, Praha 10 a  M - SILNICE a.s., 

Husova 1697, Pardubice, jehož předmětem je změna termínů plnění s ohledem ke zdržení stavby 
překládkou plynovodního vedení a provedení oprav objízdných tras po zimní odstávce 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  

 

4. Směna pozemků Babín –  (21/R69/4)  

schvaluje záměr směny nově vzniklé p.č. 344/2 ostatní plocha jiná plocha o výměře 232 m2 

oddělené z p.č. 344 v k.ú. Babín u Horažďovic z vlastnictví města do vlastnictví J  

 za cenu 150 Kč/m2 + náklady s prodejem související a směnu nově vzniklé p.č. 349/9 
ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 13 m2 oddělené z p.č. 349/5 v k.ú. Babín u 
Horažďovic, nově vzniklé p.č. 349/8 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 48 m2 oddělené 
z p.č. 349/6 v k.ú. Babín u Horažďovic, nově vzniklé p.č. 403 ostatní plocha jiná plocha o výměře 
38 m2 oddělené ze st.p.č. 43 v k.ú. Babín u Horažďovic za cenu 150 Kč/m2 + náklady s prodejem 

související z vlastnictví  do vlastnictví města Horažďovice, pověřuje 
MěÚ, odbor IRM zveřejněním záměru směny 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  

 

5. ČOV Babín – směna pozemků -  (21/R69/5)  

v záležitosti majetkového vypořádání pro ČOV Babín: 
a) revokuje usnesení 58. RM ze dne 26.4.2021, bod 21/R58/9 
b) schvaluje záměr směny nově vzniklého pozemku p. č. 317/11 vodní plocha o výměře 12 m2 

odděleného z p.č. 317/1, části pozemku p.č. 308/5 travní porost o výměře 302 m2 a nově vzniklého 
pozemku p.č. 325/2 travní porost o výměře 111 m2 odděleného z p.č. 325 vše v k.ú. Babín u 
Horažďovic z vlastnictví  do vlastnictví města 
Horažďovice a nově vzniklého pozemku p.č. 123/9 travní porost o výměře 19 m2 odděleného z p.č. 
123/3, nově vzniklého pozemku p.č. 123/10 travní porost o výměře 160 m2 odděleného z p.č. 123/5, 
části pozemku p.č. 386/1 travní porost o výměře 246 m2 vše v k.ú. Babín u Horažďovic (dle 
zákresu) z vlastnictví města Horažďovice do vlastnictví  

 bez finančního vyrovnání, pověřuje MěÚ, odbor IRM zveřejněním záměru směny 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

6. ČOV Komušín – záměr směny pozemků (21/R69/6)  

schvaluje v záležitosti majetkového vypořádání pro ČOV Komušín v rámci projektu Horažďovice 

– kanalizace a likvidace odpadních vod v místních částech záměr směny v k.ú. Komušín pozemku 
parc. č. 87/1, trvalý travní porost, o výměře cca 427 m2, části pozemku parc. č. 124/3, trvalý travní 
porost, o výměře cca 77 m2, části pozemku parc. č. 621/2, orná půda, o výměře cca 59 m2, části 
pozemku parc. č. 621/3, orná půda, o výměře cca 483 m2 ze spoluvlastnictví 

 a společnosti RSJ Land II s.r.o., Na Florenci 2116/15, Praha 1 do 
vlastnictví města Horažďovice a části pozemku p. č. 548/1, trvalý travní porost, o výměře cca 1046 
m2, z vlastnictví města Horažďovice do vlastnictví , 

 a společnosti RSJ Land II s.r.o., Na Florenci 2116/15, Praha 1 bez finančního 
vyrovnání, pověřuje MěÚ, odbor IRM zveřejněním záměru směny a vyhotovením geometrického 
plánu na oddělení pozemků 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

7. Revitalizace - Lipky - ukončení smlouvy – Bíza (21/R69/7) 

schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy na zhotovení projektové dokumentace stavby 
„Revitalizace sportovního areálu Lipky“ včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru 
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mezi městem Horažďovice a společností Bíza Hilský Táborský architekti s.r.o., Na Usedlosti 
387/21, Praha 4 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  

 

8. Věcné břemeno ČEZ – HD, KT, pč. 1485/17 – NN (21/R69/8) 

a) souhlasí se stavbou „Horažďovice, KT, pč. 1485/17 – NN“ na pozemku ve vlastnictví města 
Horažďovice p.č.1485/19 v k.ú. Horažďovice za podmínky, že stavba v pozemku p.č. 1485/19 
(pod cestou) bude provedena protlakem a budoucí oprávněná předloží písemný předávací 
protokol, sepsaný a podepsaný mezi ní a Technickými službami města Horažďovice, v němž 
TS Horažďovice prohlásí, že před započetím stavby bylo staveniště předáno oprávněné, po 
dokončení stavby budou povrchy obnoveny a protokolárně předány zpět zástupci TS 
Horažďovice, před záhozem kabelů bude protokolárně provedena kontrola pracovníkem OIRM 
města Horažďovice, kabely budou uloženy v chráničce, předávací protokol bude podkladem 
ke smlouvě o zřízení věcného břemene 

b) schvaluje ve veřejném zájmu uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a dohody o umístění stavby číslo IV-12-0018688 k akci „Horažďovice, KT, pč. 
1485/17 - NN“ mezi městem Horažďovice (budoucí povinná) a společností ČEZ Distribuce, 
a.s., Teplická 874/8, Děčín – Podmokly zastoupenou na základě plné moci společností 
Senergos a.s., Družstevní 13a, Ostopovice (budoucí oprávněná) k pozemku p.č. 1485/19 

v k.ú. Horažďovice 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM   
 

9. Odprodej části pozemku p.č. 1153/4 v k.ú HD –  (21/R69/9)  

a) souhlasí s přesahem novostavby kavárny na pozemek p.č. 1153/4 v k.ú. Horažďovice 
v rozsahu 0,15 m2 

b) schvaluje záměr odprodeje části pozemku p.č. 1153/4 ostatní plocha manipulační plocha o 
výměře 0,15 m2 v k.ú. Horažďovice za cenu 1.500 Kč/m2 + náklady s prodejem související do 
vlastnictví a pověřuje MěÚ, odbor IRM 

zveřejněním záměru odprodeje části pozemku 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

10. Pronájem bytu –  (21/R69/10)  

schvaluje pronájem bytu č. 6, K 4, Horažďovice M  
 na dobu určitou s platností od 01.11.2021 do 31.10.2022 za nájemné ve výši 

47,53 Kč/m2 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

11. Pronájem bytu DPS –  (21/R69/11)  

schvaluje pronájem bytu  č. , , Horažďovice (DPS) 
 na dobu neurčitou s platností od 01.11.2021 za nájemné ve výši 34,90 

Kč/m2 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  

 

12. Ukončení nájmu bytu dohodou DPS –  (21/R69/12) 

schvaluje uzavření dohody o ukončení nájmu bytu  č. , , Horažďovice s  
 ke dni 31.10.2021 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

13. Jmenování člena školské rady (21/R69/13) 

jmenuje nového člena školské rady při ZŠ Komenského a ZŠ Blatenská z důvodu doplnění počtu 
členů za zřizovatele – Ing. Janu Kohoutovou, a to na základě § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 
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Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

 

14. OZV – systém odpadového hospodářství (21/R69/14) 

doporučuje ZM vydat Obecně závaznou vyhlášku o stanovení obecního systému odpadového 
hospodářství 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor ŽP    

 

15. ASEKOL – dodatek č.2 - zajištění zpětného odběru elektrozařízení (21/R69/15) 

schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě a zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi 

městem Horažďovice a spol. ASEKOL a.s., Československého exilu 2062/8, Praha 4 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor ŽP  
 

16. Plán zimní údržby – TS (21/R69/16)  

schvaluje Plán zimní údržby na období od 01.11.2021 do 31.03.2022 

 – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složky TS  
 

17. Aquapark – smlouva na využití bazénu – Ski klub Strakonice (21/R69/17) 

schvaluje uzavření smlouvy na využití části plaveckého bazénu pro výuku plavání mezi městem 
Horažďovice a SKI KLUBEM Strakonice – oddíl běžeckého lyžování, Máchova 108, Strakonice 

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Aquapark  
 

18. Aquapark – smlouva na využití bazénu – TJ Fezko (21/R69/18) 

schvaluje uzavření smlouvy na využití části plaveckého bazénu pro výuku plavání mezi městem 
Horažďovice a TJ FEZKO z.s., Pod Hradem 128, Strakonice, IČO:16820088 

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Aquapark  
 

19. Termíny jednání RM a ZM (21/R69/19) 

 termíny jednání RM:  18.10.2021 ve 14:00 hod. 

      08.11.2021 ve 14:00 hod. 

      24.11.2021 ve 14:00 hod.  

      06.12.2021 ve 14:00 hod.  

      20.12.2021 ve 14:00 hod. 

      

 termín jednání ZM:  08.11.2021 v  18:00 hod.   

  

 termín Dialog café   24.11.2021 v    18:00 hod. salónek Hotelu Prácheň 
    

 

 

   

 

  

 

  

 

    

 

 Ing. Michael Forman v.r.     Ing. Hana Kalná v.r. 

 starosta města      místostarostka města  


